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Indledning 
 
2008 har generelt været et travlt år, hvor der er nået mange gode resultater med at skabe 
naturoplevelser og passe på naturen. 
 
Årsberetningen for Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland beskriver i oversigtlig form driften af vores 
arealer, større naturprojekter samt en række myndigheds- og administrative opgaver.   
 
Jeg finder derudover anledning til at fremhæve samarbejdet med en række kommuner og andre 
interessenter, som sammen med os har gjort det muligt at udvikle og igangsætte projekter, som vi 
ikke har kunnet løfte alene: 
 

• Vi har sammen med Skive Kommune, Friluftsrådet og LAG Skive sikret finansiering af en 
udvidelse og udvikling af Brokholm Naturskole til Brokholm Naturcenter og 
Stjerneobservatorium. Byggeriet er sat i gang, så der fremover vil kunne være to 
klasser/hold på stedet samtidigt med undervisnings- og overnatningsmuligheder. Der er i 
samarbejde med StjerneOBS-Salling aftalt flytning af deres stjerneobservatorium til 
Brokholm Naturcenter og der skal etableres et besøgssted i den nærmeste del af Havbjerg 
Skov, hvor der vil være mulighed for naturovernatning i shelter, grill med madpakkehytte 
samt aktivitet for børn i form af en motionsbane. 

 
• Der har været arbejdet intenst med idéudvikling af naturoplevelsesmuligheder med en 

hovedindsats inden for dels et skovoplevelsescenter ved Borbjerg Nørreskoven sammen 
med Holstebro og Herning kommuner og andre interessenter, dels et natur- og 
vildtforvaltningscenter ved Søby Brunkulsleje og Harrild Hede/Holtum Å-delen af Skjern Å 
sammen med Ikast-Brande og Herning kommuner og andre aktører samt et natur- og 
ridecenter ved Kompedallejren i tilknytning til Hærvejssamarbejdet sammen med Silkeborg 
Kommune og andre samarbejdspartnere. 

 
• Opholdsplads ved Hampen by med opholdsareal med grill, borde og bænke samt 

hundeskov er etableret i samarbejde med Hampen Borgerforening.  
 

• Motionsbane i form af en ”get-moving bane” ved Harrild Vandmølle er udviklet og etableret i 
tæt samarbejde med skoleelever fra Nr. Snede skole.  

 
• Endelig er der sikret finansiering af et nyt og moderne toilet ved Lundø sammen med Skive 

Kommune ved en aftale om både drift og anlæg. 
 

• Sammen med den lokale afdeling af Dansk Ornitologisk Forening er der ophængt over 100 
redekasser for at fremme ynglesuccesen hos hulrugende fugle i de skove, hvor der 
mangler store og forladte spættetræer. 

 
 
Hertil kommer, at der er erhvervet tilsagn om finansiering af etablering af et naturrum med ny 
udstilling og flere oplevelses- og aktivitetsmuligheder ved Løvbakke Naturcenter i samarbejde med 
Herning Kommune og en række brugere af stedet. 
 
 
Poul Ravnsbæk 
Skovrider
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Natur 
 

Naturprojekter 
Inden for rammerne af Regeringens Natur- og Vandmiljøindsats er der arbejdet med at projektere 
fire naturgenopretningsprojekter – såkaldte miljømilliard projekter til et budget på i alt ca. 100 mill. 
kr. Projekterne organiseres med en styregruppe bestående af Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland 
og pågældende kommune og en følgegruppe bestående af repræsentanter for lodsejerne og de 
organisationer, der indgår i kommunernes grønne råd og relevante bruger- og borgerforeninger. 
 
Grynderup Sø i Skive kommune 
Det største er et sø-projekt (140 ha) med genopretning af Grynderup Sø på Nordøst Salling på et 
areal, der inkl. enge (283 ha) omfatter ca. 423 ha. Området anvendes i dag til ekstensiv 
græsproduktion og afgræsning. Området vil få stor betydning for tilbageholdelse af kvælstof og 
fosfor, genskabelse af den naturlige hydrologi samt udvikling af et naturligt plante- og dyreliv, ikke 
mindst fuglelivet. Det kommende naturområde vil blive åbnet for offentligheden ved etablering af 
flg. rekreative foranstaltninger: 

- trampesti langs projektgrænsen 
- cyklerute på eksisterende veje og jernbanesti suppleret med enkelte markveje 
- bro over pumpekanalen i områdets nordlige del 
- Udsigtstårne mod syd (1 stk) og langs vestsiden (2 stk) 
- P-pladser mod øst (2 stk), vest (2 stk) og nord (1 stk) 
- Opholdsareal mod NV (1 stk) 
- Primitiv overnatning mod nord (1 stk) 

 

 
Grynderup Sø 

 
Mødeaktiviteter mv: 

• Arbejdsgruppemøder den 14. april og 24. august 2008  
 
 
Rosborg Sø i Viborg Kommune 
Projektet omfatter et ca. 75 ha stort tidligere søområde i den vestlige del af det militære areal 
Finderup Øvelsesplads. Området har efter en mislykket afvanding i 1930´erne udviklet sig til et 
stort sammenhængende område med rigkær, kildevæld og hængesæk, som er voksesteder for en 
række sjældne og udryddelsestruede arter. Omkring den tidligere sø findes skrænter med hede og 
overdrev. Hele området er udpeget som et Habitatområde med specielt ansvar overfor kildevæld 
og rigkær samt planten Gul stenbræk og odderen. Området er stærkt tilgroet med speciel pil, hvis 
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skyggevirkninger er uforenelige med bevarelsen af de lyskrævende og truede plantearter. 
Naturgenopretningsprojektet omfatter fjernelse af pil, yderligere åbning af området for 
offentligheden og forbedring af færdselsmulighederne i området b.la., ved at etablere gangbro over 
fugtige områder og opsætning af bænke. 
 

 
Rosborg Sø 

 
Mødeaktiviteter mv: 

• Orientering af lodsejere den 18. september 2007 og 13. marts 2008 
 
 
Vorgod og Fjederholt Å i Herning Kommune 
For begge vandløb arbejdes med flg. projekter:  
- udbedring/ etablering af gydebanker 
- etablering af fælles afgræsning  
- etablere lokale vådområdeprojekter  
- etablere stiforløb og P-pladser. 
   
For Vorgod Å (ca. 6 km) arbejdes herudover med flg. projekter:  
- gensnoning af en del af vandløbet  
- hævning af vandstanden i dele af ådalen  
 
 

 
Vorgod Å 

 
For Fjederholt Å (ca. 16 km) arbejdes herudover flg. projekter:  
- fjernelse af opstemningerne ved Kideris- og Kølkær Fiskeri  
- fjernelse af okker fra 4-5 sidetilløb 
 



 6 

 
Fjederholt Å projektet 

 
Projekterne vil for betydning for fjernelse af kvælstof, fosfor og okker samt forbedre levevilkårene 
for planter og dyr, specielt fisk. Projekterne har ligeledes betydning for habitatområderne Skjern Å 
og Ringkøbing Fjord. 
 
Der er fælles styre- og følgegruppe for de to projekter. 
Mødeaktiviteter mv: 

• Udarbejdelsen af teknisk biologisk forundersøgelserne 
 
LIFE projekt overdrev, arealer ved Gudenåens Kilder del af Habitatområde nr. 65. 
Med udgangen af 2008 er projektet fuldført. Under projektperioden på 5 år er der etableret nye og 
større hegninger med fangefolde, færiste og vand.  
10 ha. nåleskov er konverteret til åben areal med henblik på udvikling til overdrev for at give 
samhørighed mellem arealerne, samt fjernelse af uønsket opvækst, som selvsået nåletræ og 
gyvel.  
Arealet, ca. 160 ha., er dels overdrev og potentielle overdrev, den omfattende indsats bevirker at 
arealerne er sikret en gunstig udvikling til gavn for flora og fauna. 
 
LIFE projekt højmose, omfatter Søndre og Nordre Boest Mose i Palsgård skov habitatområde nr. 
49. 
Retableringen af området blev i det væsentligste færdiggjort i 2007, i 2008 er der fjernet 
nytilkommen selvsåning, nedskæring af genvækst fra birk og udbedringer af spærringer i grøfterne, 
hvor krondyrene har brugt dem som overgang.  
Resultaterne efter retableringen er nu synlige, arealerne er blevet væsentligt mere våde og 
etablering af spagnum dannelse ses flere steder.  

 
Ryddet moseområde 
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Naturpleje 
Flere af enhedens landbrugsforpagtninger ophørte med udgangen af 2007 i forbindelse med ophør 
af brak forpligtigelser. Disse arealer har enheden selv drevet i 2008 med vildt venlige afgrøder. 
 
Plejeaftaler, enheden har ca. 75 forpagtningsaftaler med henblik på afgræsning af hovedsageligt 
enge og overdrev. Græsningen sker hovedsageligt med kødkvæg af blandet race, der anvendes 
kun i mindre omfang får og heste. 
 
Heder, der er ikke foretaget hede afbrænding i 2008 på grund af vejrliget. Igen i 2008 var der et 
kraftigt angreb af lyngens bladbille hovedsageligt på Castenskjolds hede og Harrild Hede. I den 
forbindelse blev afslået ca 15 ha. Mindre mosaikagtig slåning blev foretaget i foråret henholdsvis 
ved Isenbjerg, Hastrup Plantage og ved Hærvejen(Gudenåens Kilder). 
I Nørlund nord er ryddet ca. 10 ha bevoksning med contortafyr med henblik på konvertering til 
hede, stødene blev ryddet og oparbejdet til flis. Næringstilførslen til arealet er minimal og der 
forventes en hurtig tilgroning med lyng inden græsset får etableret sig. 
Vedr. Kolpendal hede i Gludsted plantage er der i 2008 truffet aftale med fåreavler om afgræsning 
af heden i 2009, plejen vil udover græsning blive afbrænding og i gamle læbæltestriber brug af 
hede høster og lettere jordbearbejdning. 
 
Moser, flere mindre moser i Palsgård skov er ryddet for opvækst. Afløbet til Ulvemosen i Nørlund 
plantage er undersøgt og der indhentes tilladelse til spærring af afløbet i østsiden med henblik på 
udførelse i 2009.  
 
Enge og strandenge, der er blevet slået opvækst, lysesiv og rørskov langs søbredder i Geddal, 
Spøttrup sø, Brokholm sø og Bølling sø. Slåningen på de meget fugtige arealer er blevet mulig, da 
lokal entreprenør har ombygget en rørhøster , som med sine store ballon dæk kan færdes på 
blødbundsarealer uden at sporkøre disse. Randområdet mellem engene og det åbne vand kaldes 
for blå bånd, som er meget vigtigt for vadefuglenes unger, som søger føde her, ligeledes er det 
vigtigt for gæslingerne at de har let adgang fra vandfladen til engene. Slåningen og græsningen 
med kreaturer giver optimale forhold for fuglelivet og over tid vil slåningen blive mindre påkrævet, 
da plejen vil medføre et stærkere græstæppe, som giver mulighed for at kreaturerne kan færdes i 
området. Der afgræsses ca. 400 ha enge og strandenge på enhedens arealer. 
 
Enheden har ca. 600 ha overdrev og potentiel overdrev, som er under afgræsning med ca. 600 
kreaturer. Der er opsat 10 km nyt hegn og knust uønsket opvækst, som gyvel og selvsåning af 
nåletræ på ca. 40 ha. Tjørn selvsår sig villigt på overdrevsarealerne på Fur, og det har været 
nødvendigt at bortknuse en del af disse. Tjørnen må gerne være på overdrevsarealerne, men hvis 
de ikke begrænses, danner de krat og bliver en trussel mod overdrevets flora.   

 
Kvæg på overdrev 
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Der er ved afløbet fra søer i Haunstrup Brunkulsleje til Rimmerhus bæk anvendt ca. 250 tons 
hydratkalk for at hæve afløbsvandet fra PH 2,7 til ca. 7,0. 
Der er i 2008 udarbejdet en vegetations analyse over Bølling Sø, undersøgelsen er en opfølgning 
på undersøgelsen som skete i 2005. Undersøgelsen er særlig fokuseret på vegetationens 
forekomst i bredzonen og udviklingen i rør sumpens udbredelse, herudover er der lavet 
undersøgelse af undervandsvegetationen. Undersøgelserne vil være med til at dokumentere 
udviklingen i genetablerede lavvandede søer.  
 
 
Pleje af fortidsminder 
 
I 2008 er samtlige fortidsminder gennemgået, med henblik på udarbejdelse af en fremtidig 
plejeplan. Af større plejeopgaver kan nævnes rydning af træbevoksning omkring højgruppe i 
Havredal plantage. Voldgraven omkring voldanlægget Hastrup Hovedgård er blevet besigtiget 
sammen med Vejle Museum og ansøgning om oprensning af dele af voldgraven er sendt til 
Kulturarvsstyrelsen. 
 

   
 

Højgruppe ved Havredal 
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Friluftsliv 
 

Faciliteter for publikum 
En stor del af Enhed Midtjyllands publikumsindsats i 2008 gik på ”Projekt oprydning” : Det viste sig 
at der på enheden var et efterslæb af vedligeholdelsesopgaver. Mange ældre borde/bænke , 
bomme, låger, hundehegn, stiafmærkninger, spange, trapper, skraldestativer m.m. trængte  til 
udskiftning eller reparation: Det gik der mange arbejdstimer til. 
 
På Jelse Odde ved Lundøfredningen opførtes en tidssvarende toiletbygning til erstatning for to 
gl.”raketlokummer”, ved samme lejlighed blev den kommunale affaldsø flyttet ind i den skærmende 
bevoksning. Arbejdet afsluttedes ved årsskiftet, Skive Kommune står herefter for driften af toilettet. 
 
Der er indviet 4 hundeskove i årets løb: 
I Hampen stationsby blev der i april lavet en mindre hundeskov i samarbejde med Hampen 
Borgerforening. De tilgroede arealer i ”bymidten” blev ligeledes plejet ved fællesindsats. 
I vestkanten af Borbjerg Plantage indviede Holstebros borgmester, Arne Lægaard, en større 
hundeskov på Skovens dag i maj. 
Nær skovlegepladsen i Harrild lavede enheden i sept.i samarbejde med DCH - Ikast DCH- Brande 
samt Gludsted Jagtforening en hundeskov, hvori der blev indlagt en handicapvenlig sti på 500 
meter 
I Vestsiden af Hastrup Plantage blev der, ligeledes i september, lavet en hundeskov - her hjalp 
frivillige fra DCH-Brande og DCH-Give.  
 
I Søby Brunkulsleje blev der i slutningen af året færdiggjort en ny trappe til udsigtspunktet. 
I Meldgård Sø, i Søby Brunkulsleje, blev Enhedens flydebro stjålet først på året, i sensommeren 
blev en ny udlagt. 
 
Skovlegepladser. Alle pladser blev som sædvanligt tjekket af uddannet, ekstern 
legepladskonsulent omkring 1.maj, og mindre mangler blev bragt i orden. På legepladsen i 
Borbjerg blev et par nye redskaber klargjort til skovens dag i maj. – Samtidig stod en motionsbane 
klar lige nord for legepladsen.  
Af andre større tiltag på legepladser bør nævnes den serie redskaber der blev opsat på Harrild 
legeplads: I samarbejde med Brandlund skoles 9. og 6. klasser etablerede man en serie 
redskaber, der sammen med terræn og eksisterende legeredskaber danner en motionsbane. 
Banen blev indviet i skolernes motionsuge. 
 
Ved Bølling Sø blev opsat en ny tømret trappe ved Dværgbanke. 
I slutningen af året blev stiforløbet i nordøst-enden af søen forbedret, Ikke mindst mountain bikes 
og heste havde spoleret trampestien, og enheden valgte at lade sporet forstærke med fiberdug og 
stabilgrus. 
Ved samme lejlighed kunne denne belægning erstatte en del af gangbroerne. 
 
Handicap-stiforløbet langs Holtum Å og på Castenschiolds Hede fik ny belægning i det sene 
efterår. 
 
I søen ved Virkelyst i Sjørup Skov blev fiskebroen erstattet af en ny. Fiskeriforeningens bro i 
Hastrup Sø blev også fornyet. 
Ved Spøttrup Sø blev ”Polak-kasernen” malet udvendigt og udstyret med nyt tag. 
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I publikumsfaggruppen er afholdt 4 møder, derudover holdt Publikums -, og Naturvejlednings 
faggrupperne en række møder først på sommeren, hvor man arbejdede målrettet med at 
standardisere publikumsarbejdet. 
Man opdelte enhedens publikumsarealer i fire kategorier efter antal publikums besøg, og fastsatte 
normer for tilsyn og vedligehold. 
 

Naturcentre 
Naturcenter Koutrupgård 
Naturcenter Koutrupgård fungerer i henhold til indgåede samarbejdsaftaler som naturskole for 
skolerne i Hedensted-, Vejle- og Ikast-Brande Kommuner. I 2008 er gennemført 114 
arrangementer for i alt 145 klasser med i alt 2967 deltagere fordelt på 221 voksne og 2746 børn. 
 

 
Koutrupgård 

 
Koutrupgård Shelterplads er benyttet af godt 30 grupper, især skoleklasser og spejdergrupper. 
Den nærliggende primitive overnatningsplads, der især benyttes af Hærvejens cyklister og 
vandrere, har formentlig haft små 1000 gæster.  
 
Naturcentrets eksistens er desuden medvirkende til at øge det generelle besøgstal ved 
Gudenåens- og Skjernåens Kilder, da mange uorganiserede skovgæster starter deres ture fra 
naturcentrets p-plads. 
 
 
Naturcenter Brokholm 
Naturcenter Brokholm fungerer i henhold til samarbejdsaftale med Skive Kommune. Der har i alt 
været 124 besøg fra skoler og institutioner fra kommunen, heraf var 94 arrangementer med 
naturvejledning. I løbet af 2008 har 2429 børn og 508 voksne, i alt 2937 besøgt Naturcenter 
Brokholm ved bestilte besøg. 
I alt har 19 forskellige skoler (ud af 22 skoler mulige) og 15 forskellige institutioner (ud af 21 
mulige) besøgt Naturcenter Brokholm.  
Der har været afholdt 4 offentlige arrangementer med i alt omkring 100 besøgende og  2 
pædagogiske dage med i alt 50 deltagere. 
 
Hele 2008 har stået i byggeriets tegn, i samarbejde med Skive Kommune og Grønne 
Partnerskaberer der det seneste år sket en betydelig udvidelse af Naturcentrets faciliteter. De nye 
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bygninger indeholder blandt andet nyt undervisningslokale, naturrum, bad- og toiletfaciliteter, 
grejbank samt et stort udeværksted. Stjerne OBS Salling har doneret deres udstyr til Naturcentret, 
der opføres derfor med støtte fra LAG Skive, nyt stjerne observatorium i haven.  
Den 27. maj 2009 holder Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland stor indvielse af de nye bygninger. 
 
Naturcenter Damhus 
Naturcenter Damhus kan i kraft af en samarbejdsaftale med Ikast-Brande Kommune benyttes af 
kommunes skoler og institutioner. I 2008 har der været tale om ca. 80 besøgsdage. 32 af disse har 
været forskellige skoleklasser eller institutionsgrupper. Resten af dagene er fordelt på 2 børne-
haver, der har haft en aftale om mere regelmæssig brug vinteren igennem. Skønsmæssigt er der i 
alt tale om ca. 1000 besøgende. 
 
Løvbakke Naturcenter 
Løvbakke Naturcenter drives af Herning Kommune i bygninger og på arealer, der hører under 
SNS-Midtjylland. Naturcentret har i 2008 haft 156 arrangementer med 6489 deltagere. 
 
Kompedallejren 
Silkeborg Kommune har af SNS-Midtjylland lejet Kompedallejren og overladt det til Foreningen 
Kompedal at drive den som en slags naturlejrskole. I 2008 var der ca. 50 arrangementer med i alt 
1700 deltagere. 

Naturvejledning 
Afholdte ture og arrangementer 
SNS-Midtjylland har afholdt 33 offentlige naturvejledningsture med i alt 1048 deltagere. Det er i 
gennemsnit knap 32 pr. tur. Hertil kommer 3 større landsdækkende arrangementer, Skovens Dag, 
Naturnatten og Grå Picnic, med henholdsvis 550, 65 og 59 deltagere. Der er endvidere afholdt 40 
ture for lukkede grupper med i alt ca. 850 deltagere 
 

 
På tur 

 
Infotavler og foldere 
Der er i årets løb tegnet nye publikumskort for Feldborg Nørreskov, Kompedal Plantage, Gludsted 
Plantage, Nørlund Plantage, Sjørup Skov og Rydhave Skov. Kortene skal bruges i nye lokale 
vandretursfoldere og informationstavler. 
Der er lavet og opsat nye infotavler i Rydhave Skov, Højmoseprojektet i Palsgård Skov og 
overdrevsprojektet ved Kilderne. 
Der er revideret og genoptrykt foldere for Den Skæve Bane, Bølling Sø og Haunstrup 
Brunkulslejer. 
 
Øvelser 
Der er i 2008 givet tilladelse til 372 aktivivteter med over 13.000 deltagere. Herudover har der 
været anmeldt 56 lejrslagninger med knap 1.400 deltagere. 
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Arealdrift 
 

Skovdrift 
Sundhedstilstand 
Efter stormen i 2005 var mange bevoksninger stærkt svækkede som følge af de mange større og 
mindre stormfaldshuller. Randene omkring disse huller blev efterfølgende angrebet af 
typografbillen (barkbille) hvilket har været medvirkende til, at de enkelte huller er blevet væsentligt 
større. Omfanget af billeangrebene er nu ikke længere så omfattende, men en sommer med de 
rette gunstige betingelser for billen, vil hurtigt kunne give problemer i rødgranbevoksningerne.  

 
Dødt ved, billeskadet bevoksning og selvforyngelse 

 
Også sitkagranen er ramt af billeangreb, her er der tale om barkbillen Micans. 
I de unge askebevoksninger i skovrejsningsområderne ser vi kraftige angreb af en svamp, som 
dræber det øverste af toppen og som senere kan brede sig til hele træet. 
For første gang i mange år havde vi kraftig forårsnattefrost midt i løvtræernes udspringsperiode 
hvilket medførte afsvidning af mange kulturarealer. Afsvidningen medfører ikke plantedød, men 
sætter træernes vækst tilbage. 
    
Naturnær skovdrift 
På alle vore arealer er der i 2008 udlagt skovudviklingstyper som beskriver hvorledes de enkelte 
skovområder, på lang sigt, skal udvikle sig m.h.t. blandt andet træartssammensætning, skovbillede 
m.m. 
Skovgæsten vil især bemærke den naturnære skovdyrkning i form af mange grupper af selvsåede 
træer, flere kulturarealer med løvtræ samt flere døde træer og dødt ved i skovbunden, til glæde for 
hulrugende fugle, insekter, svampe og andet.  
    
Certificering 
Den 22. april 2008 havde Midtjylland besøg af NepCon, som kontrollerede om certifi-
ceringskravene blev overholdt. Efter gennemgang af div. papirer, besigtigede de to auditører 
naturarealer, kulturarealer samt gennemgik enhedens sikkerhedsorganisation. Besøget gav ikke 
anledning til nævneværdige bemærkninger. 
Der er i 2008 registreret flere rødlistearter, bl.a. flere arter af ulvefod og gøgeurt. 
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Kulturarbejder 
Der blev i alt tilplantet 31ha med 79.000 planter, fordelt til følgende træarter: 

Træart Antal Træart Antal 
Bøg 7.000 Rødgran 2.000 
Eg 19.000 Douglas 7.000 
Birk 10.000 Skovfyr 16.000 
Løn 4.000 Lærk 11.000 
Ær 1.000   
Lind 1.000   
Avnbøg 1.000   
Løvtræ i alt 43.000 Nåletræ i alt 36.000 

 
Herudover blev der udsået 1 kg birkefrø. 
Som følge af en stor bestand af hjortevildt er ca.12 ha løvtrækulturer hegnet. 
 

 
Såning af birk 

 
 

Bevoksningspleje 
Især i skovrejsningsområderne er der mange løvtræbevoksninger som i disse år får en størrelse 
som kræver en tynding. Disse førstegangs tyndinger blev tidligere udført manuelt og gav ikke 
effekter, men i 2008 er størstedelen blevet maskinskovet og udnyttet til energitræ(træflis). I alt er 
der foretaget tyndingsindgreb på 50 ha. 
 
 
Skovning 
I 2008 har vi fældet/hugget ca. 63.000 kubikmeter råtræ - heraf 27.500 kubikmeter som 
brændselsflis. Hovedparten af flisen kommer fra nåleskovsområder i de store plantager. Dog 
oplever vi i stigende omfang at vores skovrejsningsområder vokser ind i en størrelse, hvor vi kan 
producere flis. Bl.a. er der fældet ca. 1.000 kubikmeter flis i Løvbakke Skov i 2008. 
 
Biproduktion 
2008 var et beskedent år i forhold til SNS, Midtjyllands pyntegrøntproduktion. Der blev klippet ca. 
17 tons nobilis pyntegrønt (solgt på roden som selvklip). De sidste par år har vi været plaget af 
insektangreb i en del af vores pyntegrøntarealer (primært sommerfuglen "ædelgrannålevikler"). 
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Dette har bevirket, at en del nobilis pyntegrønt ikke har kunnet klippes, selv om bevoksningerne 
har været modne til det. 
Herudover har biproduktionen omfattet: 

• Indsamling af 5 ha mos ved entreprenører. (100.000 kasser med ½ m2 mos pr kasse) 
• Salg af 175 stadepladser til bier på lyng. 
• Salg af selvklip i bjergfyr, rødgran og omorika, ca. 42 tons. 
• Salg af torvejuletræer 16 stk , bl.a. til rådhuspladserne i Århus , Viborg, Skive, Brande og 

Ikast.  
• Salg af lyng til tækkemateriel: ca. 2500 baller. 

 
 

 
Læsning af torvejuletræ 

 
Vedligeholdelse af veje og yderhegn 
For at bedre at kunne rette op på veje med høje siderabatter eller voldsom sporkøring har vi 
investeret i to nye vejhøvle med væsentlig flere indstillingsmuligheder end dem vi traditionelt har 
brugt. Med den nye teknik kan vi holde vores godt 400 km skovveje med mindre forbrug af vejgrus 
end tidligere. 
I Gludsted Plantage og Palsgård Skov har vi fået opstammet træer langs vejene med en 
traktormonteret fingerklipper. I Hastrup Plantage er rabatterne blevet udvidet ved fældning og 
flisning af 1-2 rækker træer nærmest vejen. Støddene er efterfølgende blevet knust således der 
dannes en græsrabat til glæde for hjortevildtet. 
 
 

Jagt og vildtpleje 
 
Vildtpleje 
En del brandlinier og mindre markhjørner drives i omdrift med kløvergræs. Arealerne omlægges 
hver 3-5 år afhængig af behov.  Formålet med denne drift er at bidrage med en fodermulighed inde 
i skoven. Både for at mindske presset på naboernes marker og for at øger mulighederne for at 
skovens gæster kan opleve hjortevildtet. Af samme årsag blev ca. 15 ha landbrugsjord, som hidtil 
havde været bortforpagtet, inddraget i driften. Markerne blev tilsået med havre og kløvergræs-
udlæg.  
 
Jagt 
Arealerne under SNS Midtjylland kan deles op i 3 kategorier:  
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arealer der er jagtfri, ca. 1.800 ha 
arealer hvor jagten er udlejet, ca. 4.000 ha 
arealer der anvendes af SNS Midtjylland, ca. 12.400 ha 

 
Af de arealer som drives af distriktet er størstedelen regalejagt, dvs. jagtretten er kongehusets. I 
det omfang kongehuset ikke udnytter sin jagtret kan arealerne benyttes af SNS Midtjylland til bl.a. 
repræsentationsjagter.  
Der er i sæsonen 2008/09 afholdt 10 hagljagter med deltagelse af ca. 200 gæster, især 
repræsentanter for jagtforeninger. Herudover er afholdt 2 nyjægerjagter og 12 kronvildtjagter med 
ca. 250 gæster ligeledes overvejende jagtforeningsrepræsentanter. 
 

Vildtart Jagtudbytte 
 Ikke 

udlejet 
2006 

Udlejet  
 

2006 

Ikke 
udlejet 
2007 

Udlejet  
 

2007 

Ikke 
udlejet 
2008 

Udlejet  
 

2008 
Råvildt 33 97 47 115 31 85
Kronvildt 119 25 124 32 155 26
Dåvildt 0 0 1 0 0 0
Ræv 10 14 11 21 16 11
Harer 16 26 19 27 20 17
Snepper 17 51 38 55 31 22
Fasankok 2 5 3 2 1
Ænder 7 17 7 16 0 7
Mink  3 

 

 
Vildtparade i Gludsted Plantage 
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Myndighedsopgaver 

Jagt- og vildtforvaltningsloven 
Rådgivning 
Udover de egentlige myndighedsopgaver er der i årets løb givet meget rådgivning  indenfor jagt- 
og vildtforvaltning og besvaret mange henvendelser vedr. især mink, mår, mårhund og flagermus.  
 
Jagtprøver 
Jagttegnsprøver er afholdt på banerne i Kvols og Nr. Snede i månederne april, maj og september. 
 

Jagttegnsaspiranter 2006 2007 2008
Antal i alt 353 255 254
Bestået i % 54 52 52

 
Der er p.t. 44 godkendte våbenkursuslærere inden for administrationsområdet, men det er ikke alle 
der underviser hvert år. 
 
 
Vildtplantning 
I løbet at året er der behandlet mange telefoniske henvendelser om plantninger, ligesom der er 
aflagt rådgivningsbesøg vedr. plantninger, biotopforbedringer, vildtfodring m.m. 
  

Ansøgninger om vildtplanter 2006 2007 2008 
Antal ansøgninger 82 102 85 
Tildelte planter, stk. 64.000 88.100 56.400 
Beløb i alt, kr. 166.000 228.000 165.000 

 

 
Vellykket hegn af kvalkved 

 
Tilskud til vådområder 
Ud over telefoniske henvendelser om vådområder og tilskudsmuligheder er der færdigbehandlet 
22 ansøgninger. Samlet prioritering på landsplan sker ved Skov- og Naturstyrelsen, Fyn. 
 

Tilskud til vådområder 2006 2007 2008 
Antal ansøgninger 31 38 22 
Antal tilsagn/gennemførte 31/25 22/22 16/12 
Beløb pr. vådområde, kr 9.000 9.000 9.000 
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Dispensationer og henvendelser vedr. jagtloven og tilhørende bekendtgørelser 
Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland rådgiver og besvarer mange henvendelser vedr. jagt-
lovgivningen. Størstedelen af henvendelserne er telefoniske. 
Enheden er bemyndiget til at kunne udstede dispensationer fra den generelle lovgivning, når 
særlige forhold er opfyldte. Specielt i forbindelse med skadevoldende vildt modtages der mange 
ansøgninger. 
 

 Antal dispensationer 
Vildtart 2006 2007 2008 
Grævling 0 0 1 
Kronkalv 2 0 24 
Ringdue 1 1 1 
Fiskehejre 4 2 1 
Krage 5 5 7 
Råge/rågeunger 3 2 12 
Sølvmåge 2 2 6 
Skarv 1 1 1 

 
Beredskab havpattedyr og oliefugle 
Beredskabet gælder for hvaler, sæler og ilanddrevne olieforurenede vandfugle. Der har kun været 
få ilanddrevne sæler og enkelte hylere. Der var lidt problemer med opgang af sæler i Karup Å, 
hvilket skabte utilfredshed blandt lystfiskere og lodsejere. Der har ikke været olieforureninger som 
har medført oliefugle langs kyststrækningen inden for SNS Midtjyllands område. 
 

 
Sæl på stranden 

Reservater 
Ynglefuglereservater Rotholmene i Skive Fjord er det eneste reservat i vores område. Der 
foretages en årlig optælling af ynglefugle sidst i maj. Desuden er der i forbindelse med 
skarvforvaltningen olieret æg. 
 

Rotholmene 2006 2007 2008 
Antal besøg 10 8 7 
Behandlede reder 830 413 415 
Ubehandlede reder 0 53 48 

 
 
Birdstrike 
SNS Midtjylland fungerer som rådgiver ved vildkonsulenten for Flyvestation Karup. Arbejdet 
indebærer rådgivning i forbindelse med tiltag, især etablering af vandhuller, i nærområdet for at 
forebygge risiko for kollisioner mellem fly og fugle. Desuden gennemføres 2 årlige besøg på 
flyvepladsen, hvor banerne besigtiges og forholdene diskuteres. 
 
Oddere 
Trafikdræbte oddere og evt. andre døde oddere registreres, indsamles og videresendes til Statens 
Naturhistoriske Museum i København. 
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Skovloven 
Vi behandler sager i henhold til skovloven indenfor vores tilsynsområde, især ansøgninger 
omfattende pålæggelse og ophævelse af fredskovspligt, udstykninger, og bygge- og anlægs-
arbejder spændende lige fra motorveje til små vandhuller. 
I 2008 er der oprettet knap 60 sager, hvoraf skønsvis halvdelen har medført besigtigelser i felten. 
Hertil kommer et lignende antal telefoniske henvendelser, som ikke har nødvendiggjort egentlig 
sagsbehandling. 
Endelig er der i 2008 gennemgået over 300 plansager fra kommuner i form af forslag/udkast og 
endelige kommuneplaner/tillæg, lokalplaner, nabohøringer, landzoneafgørelser mv. 
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Lidt forskelligt 
Presse 
For at øge befolkningens kendskab til enhedens skov og natur samt den tilhørende arealforvaltning 
og tilbud om naturoplevelser og for at øge befolkningens brug af arealer og faciliteter, har SNS-
Midtjylland i 2008 intensiveret sin pressekontakt. Der er i løbet af året udsendt 39 
pressemeddelelser, som har resulteret i mindst 114 pressehits. Vi har optalt 237 pressehits, hvoraf 
182 var i lokale eller regionale aviser, 21 i lokale TV- eller radiomedier, mens 12 var i 
landsdækkende medier.  
 
Brugerråd 
SNS-Midtjyllands brugerråd består af repræsentanter for i alt 24 lokale myndigheder og 
interesseorganisationer. I 2008 har der været afholdt 2 møder. 
8. maj var der møde på enhedskontoret med fokus på enhedens vision og mission samt 
borgerinddragelse og grønne partnerskaber. 
8. september var der møde i Gludsted Plantage med fokus på naturprojekter, oplevelsesprojekter 
og debat om kronvildtmarkskader. 
 
Personaleforhold 
I 2008 havde vi den glæde og ære at kunne afholde to jubilæer. Skovløber Niels Hedegård 
Knudsen havde 15. okt. været ansat 25 år og Skovløber Hans Kragh Rosen Madsen havde 1. nov. 
været ansat i 40 år. Vi fejrede begge ved et festligt arrangement efter et allemandsmøde. Udover 
fine ord og håndtryk er Hans blev tildelt dronningens fortjenestemedalje i sølv.  
I forbindelse med en afskedigelsesrunde omfattende hele Skov- og Naturstyrelsen i efteråret måtte 
vi afskedige to skovløbere. Samtidig valgte Hans Kragh Rosen Madsen at stoppe. 
Skov og Naturteknikerelev Jack Thrue afsluttede sin uddannelse med udgangen af 2008 og hans 
ophold hos ophørte hermed. Skov– og Landskabsingeniørstuderende Kenni Lunding Nielsen er 
startet hos os i september.  
 
Bygninger. 
Vedligeholdelsen af vores boligmasse er delvist regionaliseret og det er nu SNS Kronjylland der 
har hovedansvaret for Skov- og Naturstyrelsens boliger i Jylland. Men der er stadig mange 
opgaver som løses lokalt. I 2008 er skovløberboligen Simmelkærhus istandsat med helt ny 
indretning på 1. sal. Skovfogedboligen Hastrupgård har fået installeret nyt brændefyr. 
På enheden er der godt 40 boliger, hvoraf vi udlejer  ca. halvdelen til ikke ansatte. Ved ledighed 
sker udlejning ved lodtrækning, blandt anonyme ansøgere. 
Herudover har vi en betydelig bygningsmasse, som enten indgår i den daglige drift i form af 
kontorer, maskinhuse eller større og mindre udstillingsbygninger som Polakkasernen ved Spøttrup 
Sø, udhusene ved Poulsensminde og Ballesbækgård samt Emmelstenshus på Fur.  
En række større bygninger som den tidligere skovriderbolig V. Palsgård, Kalkværksbygningerne 
ved Mønsted og Jenle drives af andre. 

 
V. Palsgård –nu skovmuseum 
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Bilag 
 
Bilag 1 Midtjylland i tal 
Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland forvalter 18.280 ha statsejede arealer i 9 kommuner i det 
midtjyske område.  Arealfordelingen er i afrundede tal:  
Ikast-Brande kommune  6.200 ha 
Silkeborg kommune  4.800 ha 
Herning Kommune 3.000 ha 
Holstebro Kommune 1.500 ha 
Viborg Kommune  1.000 ha 
Vejle Kommune    900 ha 
Skive Kommune    600 ha 
Hvortil kommer mindre arealer i Ringkøbing-Skjern og Hedensted kommuner. 
 
Ved ejendomsvurderingen i oktober 2008 er ejendomsværdien for SNS Midtjylland fastsat til 1.313 
mio kr, grundværdien til 329 mio kr. 
 
Det skovbevoksede areal er sammensat således: 
Træartsgruppe Areal  Træartsgruppe Areal  
Bøg 571 Gran 8.635 
Eg 1.355 Ædelgran 934 
Ask og ær 63 Bjergfyr 220 
Andet løvtræ 143 Andet nål 1.176 
Løvtræ i alt 2.132 Nål i alt 10.965 
  Skovbevokset i alt 13.097 
 
De ikke skovbevoksede arealer består af: 
Arealtype Areal Arealtype Areal Arealtype Areal 
Ager 147 Mose 607 Strandsump 28
Brandlinie 193 Overdrev 422 Sø 688
Eng 422 Publikumsareal 19 Vildtager 12
Græsarealer 12 Skrænt 3 Vej 202
Hede 1.762 Slette 419 Vandløb 6
Hus m have 41 Strandbred 8 Andet 53
Krat 77 Strandeng 62 I alt 5.183
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Bilag 2 
Indeholder en oversigt over de økonomiske resultater i 2008 sammenlignet med 2007. 
Vi har i 2008 satset hårdt på udvikling af en række aktiviteter og kombineret med en omfattende 
oprydningskampagne og finanskrisens meget markante indflydelse på træsalget i 4. kvartal, nåede 
vi et ringere resultat end dels forventet ved årets start, dels sammenlignet med 2007. Resultatet 
ligger dog indenfor den udsvingsadgang vi har på Midtjylland.  
 
Kolonnerne ”formålskonteret” giver en oversigt over alle indtægter og udgifter vedr. driften. I 
kolonnerne ”Aktivitetsfordelt” er fællesomkostningerne fordelt til aktivitetsområder.  
F. eks. viser tabellen for 2008, at arealdriften som formålskonteret gav et netto på 6,097 mio kr. 
Indregnes relevante dele af fællesomkostningerne til kontorhold, funktionærløn, ejendomsskat mv. 
reduceres overskuddet, således at det aktivitetsfordelte resultat er et netto på 2,9 mio kr. 
 
Regnskab excl. Anlægsarbejder og 
naturgenopretningsprojekter Beløb i 1.000 kr  SNS Midtjylland  

Beløb i 
 

mio kr 
 

       Formålskonteret      Aktitvitetsfordelt
       2008     2007    2008 2007 
     Indtægter Udgifter Netto Indtægter Udgifter Netto  Netto Netto 
  Skovdrift  17.613 -11.455 6.158 19.603 -12.963 6.640      
  A. flersidig arealdrift  1.482 -508 974 1.509 -272 1.237      
  Skovvedligeholdelse    -1.035 -1.035   -704 -704      
Arealdrift i alt  19.095 -12.998 6.097 21.112 -13.939 7.173  2,9 3,6
Anden drift  228 -256 -28 491 -450 41  
Lovvirksomhed    -20 -20   -29 -29  -1,1 -0,8
  Naturpleje  612 -3.439 -2.827 528 -1.965 -1.437      
  Vildtpleje    -269 -269   -125 -125      
  Ruin    -113 -113   -13 -13      
  Publikum  42 -5.157 -5.115 54 -3.722 -3.668      
Arealdrift, natur og friluft i alt  654 -8.978 -8.324 582 -5.825 -5.243  -11,6 --7,9
  Overvågning     0    0      
  Naturvejledning  1.074 -1.562 -488 206 -985 -779      
Anden drift, natur og friluft i alt  1.074 -1.562 -488 206 -985 -779  -2,3 -2,7
 I alt drift    21.051 -23.794 -2.743 22.391 -21.199 1.192  -12,1 -7,8
  Funktionærløn    -5322 -5322   -5.223 -5223      
  Kontorhold    -766 -766   -471 -471      
  Funktionromkostninger    -639 -639   -548 -548      
  Ejendomsskatter    -1230 -1.230   -1225 -1225      
  Ejendomsudgifter    -633 -633   -927 -927      
  Afskrivning boliger    -2714 -2.714   -2288 -2288      
  Boliger til ansatte  224 -804 -580 239 -366 -127      
  Udleje af bygninger  625 -298 327 496 -80 416  -1,4 -0,7
Fællesudgifter  849 -12406 -11557 735 -11128 -10393      
Total     21.900 -36.200 -14.300 23.126 -32.327 -9.201  -13,5 -8,5

  
FUN lønomk.  
Projekter             -0,8 -0,7

Total incl projektstyring      -14.300     -9.201  -14.3 -9.2
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Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland 
Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup 

Tlf. 97 45 41 88 
E-mail midtjylland@sns.dk 

www.skovognatur.dk 


